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CURIOSITATS SOBRE LA GERMANDAT 
 

Aquest any en lloc de fer un article més o menys llarg referit a un tema concret i monogràfic 
sobre la història de la nostra Germandat, per considerar que també té molt d’interès per a tots 
nosaltres, em prenc la llicència d’escriure en relació a fets més quotidians, anecdòtics i/o 
senzills de la vida social i corporativa de l’Entitat, si bé, necessàriament referits amb la 
perspectiva dels temps per creure que també despertaran el vostre interès i curiositat. 
Justificacions de les Autoritats 
És un vell costum, no sols de la nostra Germandat sinó també de totes les altres Entitats, 
Gremis i Congregacions que composen la nostra Setmana Santa, remetre anyalment les 
oportunes invitacions de caràcter oficial per a l’assistència de tots els actes que s’organitzen 
per l’Entitat a les altres corporacions; a la vegada que també és tradicional des de sempre 
enviar invitacions a les autoritats eclesiàstiques, civils i militars. Quan alguna jerarquia no hi 
podia assistir acostumava a disculpar-se, normalment amb la típica i repetitiva excusa que per 
necessitats de calendari, a conseqüència d’activitats anteriorment concertades o per absència 
de la ciutat, no hi podria estar present, si bé, és de fer constar que a l’arxiu de correspondència 
de la nostra Germandat, existeix més d’una justificació que podem qualificar d’original o de 
curiosa ja que, com he dit abans, no són les més habituals o freqüents. 
Com a exemple n’he escollit dues, una de l’autoritat civicojudicial i l’altra de la militarpolicial. La 
primera, com pot veure’s, prové del Fiscal en cap de l’Audiència Provincial, que diu:  

El Fiscal de la Audiencia Provincial de Tarragona 
Saluda 

 al Sr. Presidente de la Real Hermandad de Jesús Nazareno y le agradece la 
invitación para asistir al Via-Crucis que tendrá lugar el día 31, rogándole excuse su 
asistencia al mismo, ya que por encontrarse algo delicado del estómago, tiene 
recomendado el máximo reposo. 

ALEJANDRO SANVICENTE SAMA 
aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración 
más distinguida.  

Tarragona 30 de Marzo de 1953. 
La segona la remet el Coronel en cap de la Guàrdia Civil de guarnició a la nostra ciutat que diu: 

El Coronel Jefe del 32 Tercio de la Guardia Civil Tarragona 
Saluda 

al Iltre. Señor Don MANUEL DE SAN PEDRO AYMAT, Presidente de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno, de esta Capital, y al acusarle recibo de su invitación 
para los solemnes actos religiosos y Via-Crucis que tendrá lugar el día de hoy, 
agradece su atención y lamenta sinceramente no poder asistir a los mismos, por 
tener que presidir exámenes para Cabo que se están efectuando, y estar reunido el 
Tribunal hasta últimas horas de la tarde. 

FIDEL PEREZ LOPEZ, 
aprovecha gustoso esta ocasión para testimoniarle su consideración mas 
distinguida. 

Tarragona 5 de Abril de 1955. 
Crec que es tracta de dues justificacions que demostren una gran espontaneïtat i naturalitat 
que em sembla poc corrents o usuals per l’època en què es van produir.  
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La qüestió del camió pels músics de Paüls 
Com és conegut per tots els lectors, l’acompanyament musical dels misteris a la Processó del 
Divendres Sant és una de les funcions principals i fonamentals de la Junta Directiva de la 
Germandat, qüestió que genera cada any, ja des de l’inici de la nostra fundació, una gran 
activitat per trobar i contractar conjunts musicals de la major qualitat possible dins de les 
disponibilitats econòmiques del moment, per això, vull comentar la contractació de l’any 1942, 
que no hem de perdre de vista que era just acabada la nostra guerra civil i en plena segona 
guerra mundial, amb les diferents circumstàncies que aquests fets comportaven en tots els 
aspectes per a la nostra ciutadania tant socials com polítics i fonamentalment econòmics, així 
tenim, d’acord amb la documentació conservada a l’arxiu de la nostra Germandat, que després 
de les oportunes gestions a finals del mes de febrer de 1942, es va contractar la banda de 
música denominada “Lira Paulsense” de la localitat de Paüls, població propera a Xerta, al Baix 
Ebre, de conformitat al contracte que transcric: 

En Paúls a veintiséis de Febrero de mil novecientos cuarenta y dos. Solicitada la 
Banda de Música “Lira Paulsense” por la Real Hermandad de Jesús Nazareno, 
domiciliada en Tarragona, para amenizar la procesión que se celebrará en aquella 
ciudad el día 3 de Abril próximo, D. Pedro Alcón Pallarés, en representación de la 
mencionada Banda de Música, se complace en presentar las siguientes condiciones: 
El precio del desplazamiento será de mil pesetas. Correrá a cargo de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno el alojamiento para la cena y el importe de la misma. 
El número de plazas de la banda será de veinticinco.  
Irá a cargo de la Real Hermandad la cena del chofer y de su ayudante. 
El Representante de la Banda. - Pedro Alcón.  

Al mateix document, una mica més avall es troba la següent anotació, autoritzada amb la firma 
del President i el segell de goma de l’Entitat, que diu:  

Examinadas las condiciones que anteceden, son aceptadas por la Real Hermandad 
de Jesús Nazareno, firmando el presente contrato en Tarragona a 28 de Febrero de 
1942. 
Por la Real Hermandad.- J. Carbó. 

Posteriorment, podem trobar una carta dirigida al President de la Germandat que pel seu 
contingut sabem que li va ésser lliurada personalment en mà i en concret pel Sr. Alcalde de la 
localitat de Paüls, que és de considerar que deuria desplaçar-se a la ciutat-capital segurament 
amb motiu d’alguna finalitat pròpia del seu càrrec. L’expressada comunicació deia el següent: 

SIDRO ALCON VIDIELLA  
Café PAÚLS (Tarragona)  
Paúls 26 de Marzo 1942  
Sr. Carbó: El dueño del camión en que hemos de trasladarnos a esa el próximo día 
3 pide se solicite autorización para que no se le ponga impedimento alguno durante 
el trayecto. 
Yo creo que Vdes. pueden solucionar dicha petición, ya que les será más fácil 
adquirir de la autoridad competente provincial la expresada autorización. 
El portador de la presente es el Sr. Alcalde de ésta, el cual podrá facilitarle cuantos 
datos necesite. 
Suyo y afmo. amigo y servidor P. Alcón 

Com ja esmentava anteriorment, la situació del nostre país, per una banda, no era gens 
pròspera i per tant, per poder fer desplaçaments com el que ens ocupa, es necessitava 
disposar del carburant indispensable que havia de facilitar l’autoritat competent i per l’altra 
banda, un moviment de més de 25 persones també requeria de la preceptiva autorització 
governativa. 
La nostra Germandat, a la vista de l’anterior petició i totalment receptiva amb aquesta, després 



de les oportunes gestions personals corresponents, va trametre un Ofici adreçat al “Excmo. Sr. 
Gobernador Civil, Presidente de la junta de Carburantes Líquidos.”, que deia exactament el 
següent: 

Habiendo sido contratada la banda de música denominada: “Lira Paulsense”‘ con 
residencia en Paúls para actuar en la solemne Procesión del Santo Entierro que 
tendrá lugar D.M. el próximo Viernes Santo y no disponiendo de medios de 
transporte para trasladarse a esta ciudad, se ven en la precisión de utilizar un 
camión existente en aquella villa y es por lo que acude a V.E. en súplica de que 
tenga a bien acceder a la concesión de una autorización que posibilite a la citada 
banda de música realizar el viaje de ida y regreso con el camión mencionado. 
Dios guarde a V.E. muchos años.  
Tarragona 28 de Marzo de 1942.  
 P.A. de la J.D. Vº Bº 
 El Secretario. El Presidente. 

Evidentment, hem de valorar que les gestions personals i oficials portades a terme van obtenir 
un resultat positiu totalment favorable a la pretensió, tenint en compte la immediata resposta a 
la vista de les dates de les comunicacions, ja que a l’arxiu de la Germandat trobem la còpia 
d’un altre ofici, en aquesta ocasió dirigit al “Sr. Don Pedro Alcón Vidiella, Representante de la 
Banda de Música ‘LIRA PAULSENSE’. Paúls”, en que li comunicaven no sols que s’havia 
concedit l’autorització demanada sinó que també la hi acompanyaven la mateixa com “Anexo: 
Autorización del Gobierno Civil de la Provincia”, la llàstima avui per a nosaltres, és que no hi ha 
còpia, per conèixer el contingut exacte del document, si bé, hem de considerar que es tractaria 
d’un document dels denominats “passaports”, en què l’autoritat que el lliurava, demanava a 
qualsevol altre funcionari, del tipus i classe que fos, no sols no posés inconvenients al portador 
de la present sinó que l’ajudés en tot allò que pogués necessitar o sol·licitar. És evident, per 
sentit comú, que l’original del document es va remetre amb la finalitat que el titular del camió o 
el conductor, en el seu cas, el pogués portar al damunt i presentar-lo a qualsevol funcionari 
públic o policial que li pogués demanar durant el trajecte d’anada a la nostra ciutat i en el de 
tornada a la localitat de Paüls. El text era com segueix: 

Ha sido en nuestro poder su escrito del 26 cte. e informados del mismo hemos 
procedido a obtener del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia la oportuna 
autorización para que el próximo Viernes Santo pueda ese conjunto musical 
trasladarse a esta ciudad. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Tarragona, 30 de Marzo de 1942. 
 P.A. de la J.D. 
 El Secretario. 

D’acord amb el contingut de les cròniques de la premsa local, sabem que l’esmentada Banda 
de Música va participar a la Processó del Divendres Sant acompanyant els nostres dos 
Misteris. Voldria ressaltar l’ànim i coratge dels músics de Paüls que, carregats amb els seus 
instruments, van desplaçar-se a la nostra ciutat, amb tota seguretat amb les mínimes o 
inexistents comoditats possibles al viatjar a l’interior de la caixa d’un camió per poder tocar a la 
nostra Processó. 
Suspensió de l’Assemblea General per inclemències del temps. 
Als tarragonins i visitants de fora de la ciutat sempre els ha causat una gran commoció i 
impressió els anys en què s’ha hagut de suspendre per inclemències del temps la Processó del 
Divendres Sant així com també als nostres germans, en particular, els ha trastornat i pertorbat 
els anys en què ha estat necessari suspendre el viacrucis del Dimarts Sant per culpa del 
temps, per aquest motiu podem considerar com a molt anecdòtic i curiós per a la nostra Entitat 
el fet que l’any 1942 es va haver de suspendre l’Assemblea general de la Germandat i del 
“Monte-pío” per la inclemència del temps, conforme hem pogut constatar per acord de la Junta 
Directiva i del “Monte-pío” de la Germandat adoptat el dia 25 de febrer de 1941, que diu: 



Ante la inclemencia del tiempo, manifestada hoy, con la abundante nevada que va 
cayendo, sobre la ciudad y el intenso frío producido por la misma, lo que hace 
preveer unos días de temperatura muy baja, es aconsejable aplazar la reunión de la 
junta General, convocada para pasado mañana día 27, pues por otra parte se duda 
que pueda presidirIa el Sr. Olivé que debería regresar de Madrid y parece probable 
no pueda hacerlo debido precisamente a la inmensa cantidad de nieve caída en 
todas partes de España, que interrumpe las comunicaciones. Opina la junta que 
para evitar a los asociados acudir al local de la reunión en un tiempo tan inclemente 
y sospechando que la concurrencia sería muy escasa, además de que fallaría la 
presidencia del Sr. Presidente, debe suspenderse dicha Junta General. Así se 
acuerda y también que la misma tenga lugar indefectiblemente el día 12 del próximo 
mes de marzo. Para hacer llegar a oídos de los socios tal aplazamiento, se hará ello 
público por la Radio y Prensa local.  

Desplaçaments amb taxi. 
Un altra curiositat que hem constatat llegint els acords adoptats per la Junta Directiva de la 
nostra Germandat i que consten degudament recollits als llibres d’actes, consistia en el costum 
d’anar a rebre a les autoritats més importants en taxi, que eren llogats per la Germandat així 
com per altres Entitats representatives de les forces vives de la ciutat, per desplaçar-se tots 
junts fins a un punt concret de la província, on es reunien tots per acompanyar després en 
comitiva a determinat il·lustre personatge, a la seva entrada en visita oficial a la nostra ciutat. 
Naturalment això hem de veure-ho amb la perspectiva actual, que evidentment no és la dels 
nostres predecessors, en què la mobilitat de les persones era molt més limitada que ara, en 
què els vehicles formen part integrant de la nostra vida quotidiana. 
Com a exemple en podem citar tres, un d’abans de la guerra civil i els altres dos de després, 
evidentment donada la idiosincràsia de la nostra Entitat es tractava de personalitats 
eclesiàstiques. 
Així tenim que al mes de maig de 1928, una comissió de la directiva de la Germandat es va 
desplaçar amb taxi fins a Valls per esperar i acompanyar el Nunci apostòlic, el cardenal 
Tedeschini, en una visita que va fer a la diòcesi de Tarragona. 
El dia 10 de març de 1946, la Germandat va llogar un taxi de la casa “Garage SEGARRA” per 
desplaçar-se una comissió de la directiva i de simpatitzants fins al’ Arc de Barà, per rebre el Sr. 
Cardenal Arce Ochotorena, essent el cost del servei que va sufragar la Germandat de 150 
pessetes. 
L’acord es va adoptar en la Junta Directiva de 6 de març de 1946, que diu:  

El Sr. Presidente detalla los actos organizados para el recibimiento del Emmo. Sr. 
Cardenal Manuel Arce Ochotorena y somete a la aprobación de la Junta acudir al 
Arco de Bará junto con las demás Asociaciones para formar parte del cortejo a cuyo 
efecto se debería efectuar el traslado al lugar citado en dos coches. Enterados los 
reunidos así lo convienen señalando la salida a las 9 horas del próximo día 10 frente 
al monolito existente en la Plaza de José Antonio. Para el pago del alquiler de los 
coches los reunidos acuerdan que uno lo será por cuenta de la Hermandad y el otro 
a prorrateo entre los asistentes a la recepción. El hermano D. Luís Pagés queda 
encargado de alquilar dos taxis y el Sr. Olivé de la confección de dos banderines con 
el escudo de la Real Hermandad.  

També el dia 25 de gener de 1953, de nou, es va contractar el servei d’un taxi de la mateixa 
casa, desplaçant-se a Valls per esperar, rebre i acompanyar el Sr. Arquebisbe, Dr. Benjamín de 
Arriba y Castro, que feia la seva entrada oficial a la ciutat com a Cardenal de la Santa Església 
Catòlica. L’acord es va prendre a la Junta Directiva del dia 22 de gener de 1953. 

Se acuerda previa consulta con el Consiliario Dr. Pascual, desplazarse a Valls con 
un taxi, a cargo de la Hermandad, para recibir a nuestro Prelado Excmo. Cardenal 
de Arriba y Castro, que el próximo domingo hará D.m. su entrada en ésta. Se 
nombran los hermanos que formarán la comisión. 

Francesc d’Assís GARCIA i SEGARRA 
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